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AKTI OPĆINE 

 

Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44. i članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 28. Statuta Općine Stankovci („Službeni glasnik 

Općine Stankovci br. 1/18 i 1/21, Općinsko vijeće Općine Stankovci, na 1. sjednici održanoj 20. srpnja 2021.  

godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Stankovci 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Stankovci (u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne 

djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području  

Općine Stankovci, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja  i uvjeti 

obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području Općine Stankovci. 

 

Članak 2. 

Na području Općine Stankovci obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava 

održavanje i/ili  građenje  komunalne infrastrukture: 

 

 1. održavanje nerazvrstanih cesta  

 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 4. održavanje javnih zelenih površina 

 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

 6. održavanje groblja 

 7. održavanje čistoće javnih površina 

 8. održavanje javne rasvjete.  

 

Člankom 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom 

svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Na području Općine Stankovci obavljaju se slijedeće uslužne komunalne djelatnosti: 

 

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 

2. usluge javnih tržnica na malo  

3. usluge ukopa pokojnika 

4. komunalni linijski prijevoz putnika 

5. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 

Člankom 23. Zakona  komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod kojom 

svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati  i građenje i/ili održavanje 

komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti. 

 

Članak 4. 

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu 

Stankovci i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: 

 

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; 
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Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.  

 

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;  

Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez 

nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina. 

 

3. prigodno ukrašavanje naselja;  

Pod prigodnim ukrašavanjem naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za 

državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.  

 

4. sanacija divljih odlagališta; 

Pod sanacijom divljih odlagališta razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih odlagališta te 

njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada. 

 

5. održavanje odlagališta građevinskog otpada; 

Pod održavanjem odlagališta građevinskog otpada razumijeva se upravljanje odlagalištem građevinskog 

otpada. 

 

6.  održavanje poljskih puteva 

Pod održavanjem poljskih puteva podrazumijeva se čišćenje i održavanje poljskih puteva na području Općine 

Stankovci. 

 

7. Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama 

 

Članak 5. 

Komunalne djelatnosti na području Općine Stankovci mogu obavljati:  

 

1. trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine Stankovci, 

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, 

3. pravne ili fizičke osobe  na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

    djelatnosti.  

4. služba – vlastiti pogon koju osniva Općinsko vijeće općine Stankovci.  

 

II. NAČIN I UVJETI POVJERAVANJA  KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM 

DRUŠTVU U SU/VLASNIŠTVU 

 

Članak 6.  

Komunalnom trgovačkom društvu  Kotarac Stankovci d.o.o. Stankovci povjerava se obavljanje  

sljedećih  komunalnih  djelatnosti iz članka 2.,3. i 4. ove Odluke: 

 

 1. održavanje nerazvrstanih cesta, 

 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 

 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 

 4. održavanje javnih zelenih površina, 

 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 

 6. održavanje groblja, 

 7. održavanje čistoće javnih površina, 

 8. održavanje javne rasvjete (ne uključujući troškove podmirivanja troškova električne energije), 

 9. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 

10. usluge javnih tržnica na malo, 

11. prigodno ukrašavanje naselja, 

12. sanacija divljih odlagališta 

13. održavanje odlagališta građevinskog otpada 

14. održavanje poljskih puteva 
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Komunalno trgovačko društvo Kotarac Stankovci  d.o.o. Stankovci  će obavljati komunalne 

djelatnosti iz prethodnog stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje 

pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na 

temelju ugovora koji zaključuje Općinski načelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Stankovci  kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova. 

  

Obavljanje komunalnih djelatnosti  iz stavka 1. ovog članka povjerava se KTD Kotarac Stankovci  

d.o.o. Stankovci  na neodređeno vrijeme. 

 

KTD Kotarac Stankovci d.o.o. Stankovci dužan je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao 

javnu službu  i  postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno 

zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo, a jednom godišnje  društvo podnosi osnivaču izvješće o 

poslovanju. 

 

Članak 7.  

Komunalna djelatnost komunalnog linijskog prijevoza putnika u javnom prometu povjerava se 

trgovačkom društvu „Stari Velim “ d.o.o., Velim 32. Stankovci. 

 

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 

UGOVORA O KONCESIJI 

 

Članak 8. 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije:  

1.  obavljanje dimnjačarskih poslova 

2.  crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama 

 

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu i ovom Odlukom. 

  

 

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 

PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI  

 

Članak 9. 

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Stankovci slijedeće komunalne djelatnosti:  

1. održavanje nerazvrstanih cesta (asfaltiranje i modernizacija nerazvrstanih cesta te ostalo 

značajnije investicijsko održavanje). 

2. održavanje javne rasvjete (u dijelu podmirivanja troškova električne energije) 

3. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija  

4. veterinarsko-higijeničarski poslovi  

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1.   može se zaključiti najduže na 

vrijeme od 4 (četiri) godine. 

Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Stankovci. 

 

Članak 10. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

iz članka 9. ove Odluke,   te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj 

nabavi.  

 

Članak 11. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Stankovci sklapa Općinski 

načelnik. 

 

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 
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1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor 

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor 

3. vrstu i opseg komunalnih usluga 

4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga 

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 12. 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do 

isteka roka na koji su zaključeni. 

 

Članak 13. 

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu iz članka 6. 

stavka 1. ove Odluke a koje se financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se povjeriti drugim pravnim i 

fizičkim osobama na temelju članka 9. ove Odluke, u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti 

obaviti.  

Članak 14. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 3/11). 

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Stankovci. 

 

KLASA: 021-05/21-01 /09 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci, 20. srpnja 2021. 

 
OPĆINSKO VIJĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

___________________________________ 

 

Općinsko vijeće Općine Stankovci, na svojoj 1. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine, temeljem  

95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18,110/18, 19/20) i članka 14. st. 

1. Odluke o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik br. 1/19), donosi slijedeću 

 

 

O D L U K U 

 

 

1. Zbog nemogućnosti poslovanja ugostiteljskih objekata radi pandemije Corona virusa, djelomično se 

oslobađaju  od plaćanja komunalne naknade i to za period od 1. listopada 2020. g. do 30. lipnja  

2021. godine slijedeći ugostiteljski objekti na području Općine Stankovci : 

- Cafe bar „ Baltazar“ Stankovci, 

- Cafe bar „ Mate“ Stankovci, 

- Cafe bar „ Bila Vlaka“ Stankovci, 

- Cafe bar „ Ive“ Banjevci, 

- Ugostiteljski objekt „ Roca“ Velim, 

- Ugostiteljski objekt „ Kod Ive“ Crljenik  

- Ugostiteljski objekt „ Zvonimir“ Stankovci.   
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2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Stankovci. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima  se ograničavaju okupljanja i uvode 

druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 

okupljanja, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,  KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-

235 od 27. studenoga 2020. g., obustavljen je rad ugostiteljskih objekata i pružanje ugostiteljskih usluga. 

Člankom 95. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da u slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije 

moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, 

narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu  posebnu odluku donosi 

ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedince lokalne samouprave može odlukom osloboditi 

obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. Budući da navedeni ugostiteljski 

objekti nisu poslovali odnosno djelomično su poslovali, Općinsko vijeće smatra  da je pravično donijeti ovu 

odluku temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 

68/18,110/18,32/20)  i članka  14. st. 1. Odluke o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik br. 1/19) o 

djelomičnom oslobađanju  od plaćanja komunalne naknade na period i to od 1. listopada 2020. do  30. lipnja 

2021. godine. 

 

KLASA: 021-05/21-01/14 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci, 20. srpnja 2021. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 

 

Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 1.sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine  temeljem 

članka 28. Statuta Općine Stankovci  ( „Službeni glasnik br, 1/18 , 1/21) i članka 22.  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Stankovci ( Službeni glasnik br.1/21), donosi 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Odbora za Statut i Poslovnik 

 

 

I 

Općinsko vijeće Općine Stankovci osniva Odbor za Statut i Poslovnik u sastavu: 

 

1. Marko Orlović, predsjednik, 

2. Ana Klarić Bubica, član 

3. Blaž Pelaić, član 

 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Stankovci.  

 

KLASA: 021-05/21-01/ 13 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci, 20. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 
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Na temelju članka 41.st. 1. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18 i 1/21) Općinsko 

vijeće Općine Stankovci na svojoj 1. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine , donosi slijedeću  

 

O D L U K U 

 

1. Općinsko vijeće Općine Stankovci utvrđuje visinu vijećničke naknade od 1,00 kune  za 

sudjelovanjem u radu pojedine sjednice Općinskog vijeća. 

2. Sredstva za isplatu iz točke 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stankovci (Službeni 

glasnik Općine Stankovci br. 5/20) aktivnost A1000001 – Poslovanje općinskog vijeća . 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , primjenjivati će se od 20. srpnja 2021. godine  i 

ista će se objaviti u Službenom glasniku općine Stankovci . 

 

KLASA: 021-05/21-01/15 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci , 20. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 

 
Temeljem članka 87. Zakona o proračuna (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. 

točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine” br.55/09 i 139/10) , članka 28. Statuta Općine Stankovci 
(Službeni glasnik Općine Stankovci br. 1/18,1/21) i članka 23. Odluke o izvršenju Proračuna općine 
Stankovci za 2020. godinu ( Službeni glasnik Općine Stankovci br. 4/19,4/20) , Općinsko vijeće Općine 
Stankovci na svojoj 1. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine  donijelo je 

 

ODLUKU 

o kreditnom zaduživanju Općine Stankovci 

za financiranje : Dovršetka  izgradnje 

II faze „Dječjeg vrtića Stankovci„ 

 

 

Članak 1, 

Općina Stankovci kreditno se zadužuje za kapitalni projekt „ Dovršetak izgradnje II faze „ Dječjeg 

vrtića Stankovci „  u iznosu od 2.000.000,00 kuna  slovima: dva milijuna kuna). 

 

Članak 2. 

Općina Stankovci kreditno će se zadužiti za realizaciju investicije iz članka 1. ove Odluke kod Hrvatske 

poštanske banke d.d. , Zagreb, Jurišićeva 4. - kredit iz sredstava HBOR-a (Program investicije javnog 

sektora) i to pod sljedećim uvjetima: 

a) Iznos i valuta kredita: 2.000.000,00 kn (dva miliona kuna) u kunama 

b) Naziv projekta: „Dovršetak izgradnje II faze „Dječjeg vrtića Stankovci“  

c) Rok i način korištenja sredstava: Do 31.12.2021. godine. Kredit će se koristiti sukcesivno , isplatom 

na račun dobavljača/izvođača radova, u skladu sa zahtjevom korisnika kredita za korištenjem kredita, 

temeljem vjerodostojne dokumentacije o namjenskom korištenju kredita (računi, građevinske 

situacije, ugovori i sl.) 

d) Poček: 3 mjeseca 

e) Rok i način otplate:  10 godina u 120 jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u 

mjesecu,  od kojih prva rata dospijeva 30.04.2022., a zadnja 31.03.2032. godine  

f) Kamatna stopa: -redovna 1,40% (slovima: jedan cijelih četrdeset posto) godišnje, fiksno. Za vrijeme 

otplate kredita kamata se obračunava mjesečno i o dospijeću – interkalarna kamata je fiksna, te se 
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obračunava i naplaćuje  u visini redovne kamatne stope, kvartalno na iskorišteni iznos kredita u 

razdoblju od dana korištenja do dana stavljanja kredita u otplatu  

g) Zatezna kamatna stopa: obračunava se i naplaćuje i visini stope zakonskih zateznih kamata  

h) Naknada za  obradu zahtjeva: 0,10% od ugovorenog iznosa kredita, jednokratno, minimalno 500,00 

kuna 

i) Naknada za rezervaciju sredstava: - bez naknade 

j) Naknada za prijevremenu otplatu: sukladno proceduri HBOR-a 

k) Osiguranje kredita : Zadužnice Korisnika  Kredita; Suglasnost za zaduživanje Vlade republike 

Hrvatske 

 
Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Stankovci da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon 

dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Stankovci . 

 
Članak 4. 

Odluka o kreditnom zaduživanju Općine Stankovci za financiranje dovršetka izgradnje II faze 

Dječjeg vrtića Stankovci objavljena u Službenom glasniku br. 4/20 od 2. studenoga 2020. stavlja se van 

snage. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Stankovci. 

 
KLASA: 021-05/21-01/ 08 

URBROJ:2198-30-21-2 

Stankovci , 20. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 

 

Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 1.sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine  temeljem 

članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 10/97,107/07,94/13,98/19) , 

donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Stankovci 

 

I 

Općinsko vijeće Općine Stankovci kao osnivač Dječjeg vrtića Stankovci u Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Stankovci imenuje slijedeću gospodu: 

1. Margareta Šarlija, 

2. Anita Dubravica, 

3. Martina Dubravica 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Stankovci .  

 

KLASA: 021-05/21-01/ 12 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci , 20. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 

10/97,107/07,94/13,98/19) i članka 28. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18 i 1/21) Općinsko 

vijeće Općine Stankovci na svojoj 1. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine  daje  

 

 

S U G L A S N O S T 

 

 

1. Općinsko vijeće Općine Stankovci kao osnivač Dječjeg vrtića Stankovci daje suglasnost na 

Statut Dječjeg vrtića Stankovci . 

2. Općinsko vijeće poziva Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Stankovci da donese Statut Dječjeg vrtića 

Stankovci. 

3. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku 

općine Stankovci .  

 

KLASA: 021-05/21-01/10 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci , 20. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 

10/97,107/07,94/13,98/19) i članka 28. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18 i 1/21) Općinsko 

vijeće Općine Stankovci na svojoj 1. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine  daje  

 

 

S U G L A S N O S T 

 

 

1. Općinsko vijeće Općine Stankovci kao osnivač Dječjeg vrtića Stankovci daje suglasnost na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića Stankovci . 

2. Općinsko vijeće poziva Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Stankovci da u Pravilniku  utvrdi 

potrebna radna mjesta i točan broj izvršitelja te nakon doga donese Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Stankovci. 

3. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku 

općine Stankovci . 

 

KLASA: 021-05/21-01/11 

URBROJ: 2198-30-21-2 

Stankovci , 20. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Izdavač: Općinsko vijeće Općine Stankovci 

Telefon: 023/380-607 - Tisak: Općina Stankovci – Stankovci, 2021. godine 


